
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
CLAU/EXPEDIENT: PLANTA0 2017 
 
 
TIPUS DE CONTRACTE: OBRES 
 
 
SISTEMA: TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, PROCEDIMENT  OBERT, NO HARMONITZAT 
 
 
DESIGNACIÓ DEL TREBALL. TÍTOL:  OBRES DE REFORMA INTERIORDE LES OFICINES ADMINISTRATIVES I 
DE GESTIÓ UBICADES A LA PLANTA 0 DEL GRAN TEATRE DEL  LICEU. 
 
 
CPV LOT Nº 1 OBRA CIVIL: 45400000-1  
 
 
CPV LOT Nº 2 INSTAL.LACIONS: 45300000-0  

 
 
 
 

PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

  

Plec de Clàusules Particulars Exp: PLANTA 0 2017 
 

4|36 
 

 

PRIMERA PART: DE LA LICITACIÓ 

Clàusula 1.- Divisió de l’objecte del contracte en lots. 

 
1.1. L’objecte del present contracte es divideix en dos (2) lots, donat que els lots són susceptibles 
d’utilització o aprofitament per separat. 
 
1.2. El contracte consisteix en realitzar les obres de reforma interior  de les oficines administratives i 
de gestió ubicades a la planta 0 del Gran Teatre del Liceu  en  dos (2) lots. podent contractar-se 
separadament les diferents prestacions, ja que gaudeixen de substantivitat pròpia i permet la seva 
execució separada. En concret, els lots en què es divideix l’objecte d’aquest contracte són els 
següents: 
 

- Lot nº 1: Correspon a la part d’obra civil. 
 

- Lot nº 2: Correspon a la part d’instal·lacions.  
 
Les actuacions s’hauran d’ajustar al contingut del Projecte  aprovat a l’efecte. 
 
Els licitadors podran participar a la totalitat dels lots, sempre que tinguin capacitat per executar-los 
segons les condiciones que s’exigeixen. 
 
1.3. El contracte té la consideració de contracte privat i queda subjecte al dret privat, regint-se per 
aquest PCP, pel contracte, pel projecte , documentació annexada, i en tot allò no previst, per la 
legislació civil i mercantil aplicable. 
 
1.4. Per resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir de la preparació, adjudicació, efectes, 
compliment i extinció del Contracte, les parts es sotmetran a la jurisdicció civil i competència dels 
jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia de qualsevol altre fur que pogués 
correspondre’ls. 
 
1.5. El present PCP, els seus Annexes, així com tots els documents del projecte en el què es contenen 
les obres objecte de licitació, revestiran caràcter contractual. El contracte s’ajustarà al contingut del 
present PCP, les clàusules del qual es consideraran part integrant del respectiu contracte. 
 
1.6. La presentació de proposicions implica l’acceptació incondicionada pels licitadors del contingut del 
present Plec i de la totalitat de la documentació que conforma la present licitació, sense cap excepció 
o reserva. 
 
1.7. La interpretació del contracte i les discrepàncies sobre la seva aplicació es farà tenint en compte 
en primer lloc el PCP i el projecte , que prevaldran sobre qualsevol altra norma. El desconeixement del 
contracte en qualsevol dels seus termes i dels altres documents contractuals de tota índole que puguin 
tenir aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximirà l’adjudicatari de l’obligació de complir-los. 
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Clàusula 2. – Pressupost de licitació i valor estimat del contracte 

2.1. El pressupost de licitació del present contracte ascendeix a la quantitat total de 135.810,35 euros, 
tal i com consta a l’apartat B.1 del quadre de característiques. 
 
El pressupost total màxim del contracte es troba repartit en dos lots: 
 

a) Per una banda l’import corresponent a l’adequació de la part d’obra civil (Lot nº 1) que 
ascendeix a 77.960,55 euros. 
 

b) I per l’altra banda la part d’instal.lacions (Lot nº 2) que ascendeix a 57.849,81 euros. 
 

Aquest és el preu màxim que poden oferir les empreses que concorrin a la licitació del contracte. 
 
El valor estimat del contracte s'assenyala en l'apartat B.2 del quadre de característiques. 
 
Les referències econòmiques contingudes en els paràgrafs anteriors no inclouen l’import de l’Impost 
sobre el Valor Afegit que resulti d'aplicació. 
 
Aquest pressupost inclou tots els factors de valoració i les despeses que, segons els documents 
contractuals i la legislació vigent corren per compte de l’adjudicatari, així com els tributs de qualsevol 
tipus legalment preceptius, no incloent l’Impost sobre el Valor Afegit. 
 
Quedaran excloses les ofertes que presentin un import superior al pressupost de licitació. 
 
2.2. El preu del contracte serà aquell al que ascendeixi l’adjudicació, més el corresponent Impost sobre 
el Valor Afegit, que haurà de figurar en partida independent. 
 
L’import d’adjudicació en cap cas superarà el pressupost de licitació. 
 
El preu del contracte no serà objecte de revisió. 
 
2.3. El valor estimat del contracte a efectes de determinar el procediment d’adjudicació, la publicitat i 
la competència de l’òrgan de contractació és el que figura a l’apartat B.2 del Quadre de 
Característiques, i no inclou l’Impost sobre el Valor Afegit. 
 
Aquest valor estimat del contracte s’ha calculat conforme al què estableixen les IIC i l’article 88 del 
TRLCSP. 
 

Clàusula 3.- Termini del contracte. 

Segons s’estableix a l’apartat D del quadre de Característiques del contracte. 
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Clàusula 4.- Expedient de contractació, procediment d’adjudicació del contracte i documentació que es 
facilitarà als licitadors. 

La contractació de les obres del Projecte de referència s’adjudicarà pel procediment Obert, d’acord 
amb les Instruccions Internes de Contractació (d’ara en endavant IIC), i el què disposa el present PCP. 
 
L’adjudicació del contracte es realitzarà a l’oferta econòmicament més avantatjosa en el seu conjunt 
d’acord amb els criteris objectius d’adjudicació establerts al present Plec. 
 
NECESSITATS I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE: Les necessitats que la FGTL tracta de satisfer mitjançant 
aquest Contracte són les que a continuació es determinen:  L’objecte de les obres consisteixen en la 
reforma interior  de les oficines administratives i de gestió ubicades a la planta 0, amb aquesta reforma 
es pretén millorar l’aprofitament de l’espai, així com modernitzar les instal.lacions existents. 

DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS: A partir de la data de publicació de la licitació, 
els interessats podran consultar a la pàgina web www.liceubarcelona.cat i a la plataforma de 
contractació de l’estat  https://contrataciondelestado.es. 

- L’anunci de licitació 

- El quadre de característiques del contracte 

- Aquest Plec de Clàusules Particulars 

- El Projecte executiu (Lot nº 1 Obra Civil) 

- El Projecte executiu (Lot nº 2 Instal.lacions) 

- Estudi de Seguretat i Salut (Lot nº1 Obra Civil i Lot nº 2 Instal.lacions) 

 

VISITES A LES INSTAL·LACIONS  

Les empreses licitadores hauran de visitar les instal·lacions objecte del present contracte. 

Els interessats hauran de tramitar la sol·licitud abans del dia 06/06/2017  a la  direcció de correu 
electrònic  contractacio@liceubarcelona.cat  indicant a la mateixa: 

- Nom o Raó Social de l’empresa 
- Persona de contacte  
- Telèfon  
- Direcció de correu electrònic 

La visita, que es realitzarà 07/06/2017   

La visita és una de les condicions necessàries per a ser admesos a la licitació. El dia de la visita, el Liceu 
expedirà un justificant d’haver realitzat la mateixa i el Licitador haurà d’adjuntar-la a la documentació 
del sobre núm. 1. 

ORGAN DE CONTRACTACIÓ: L’òrgan de Contractació del present contracte és el Director General de la 
Fundació del Gran Teatre del Liceu. 

Clàusula 5. - Capacitat per contractar 

5.1. Estan facultades per subscriure aquest contracte les persones físiques o jurídiques, espanyoles o 
estrangeres, que tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar, d'acord amb el que preveu 
l'article 54 TRLCSP; que no incorrin en cap de les prohibicions de contractar contingudes a l'article 60 

http://www.liceubarcelona.cat/
https://contrataciondelestado.es/
mailto:contractacio@liceubarcelona.cat
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TRLCSP, la qual cosa es pot acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l’article 73 del TRLCSP; 
que acreditin la solvència que es requereix i que gaudeixin de l’habilitació empresarial o professional 
que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del 
contracte.  
 
5.2. Així mateix, es requereix que la finalitat o l'activitat de les empreses tingui relació directa amb 
l’objecte del contracte, segons resulti dels seus estatuts o regles fundacionals. Les empreses 
licitadores, a més, han de disposar d'una organització amb elements personals i materials suficients 
per executar-lo correctament. 
 
5.3.- La capacitat d'obrar de les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unió Europea o 
signataris de l'Acord sobre Espai Econòmic Europeu, s'ha d'acreditar mitjançant la inscripció als 
registres corresponents o la presentació de les certificacions que s'indiquen a l'annex 1 RGLCAP 
(articles 58 i 72.2 TRLCSP). 
 
5.4.- D'altra banda, hauran d'acreditar la seva solvència econòmica, financera i tècnica, d'acord amb el 
que disposen els articles 62, 75 i 76 TRLCSP, segons s'indica a la clàusula 7 del present PCP. 
 
5.5.- Les empreses estrangeres d'Estats no membres de la Unió Europea, acreditaran la seva capacitat 
d'obrar mitjançant un informe de la missió diplomàtica permanent o de l'oficina consular d'Espanya 
del lloc on tinguin el seu domicili, en el qual consti que figuren inscrites en el registre local 
professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local, en 
l'àmbit de les activitats que inclou l'objecte del contracte (10 RGLCAP). A més, han de complir els 
requisits establerts a l'article 72.3 TRLCSP. 
 
5.6.- La FGTL pot contractar amb unions d'empresaris que es constitueixin temporalment a aquest 
efecte (UTE), sense que es necessiti la formalització de l'UTE en escriptura pública fins a l'adjudicació 
del contracte al seu favor. Aquests empresaris queden obligats solidàriament davant de la FGTL i 
nomenaran un representant o apoderat únic de la unió amb poders suficients per exercir els drets i 
complir les obligacions que es derivin del contracte fins la seva extinció, sense perjudici que les 
empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d'una quantia significativa. 
Totes les empreses que formen part de l'UTE han d'acreditar la seva solvència, de conformitat amb el 
que disposen els articles 59.4, 75 i 76 TRLCSP. A fi de determinar la solvència de l'UTE, s'acumula 
l'acreditada per cada un dels seus integrants. 
 
5.7. Quan sigui exigible la classificació empresarial totes les empreses que concorrin agrupades en 
unions temporals han d’estar classificades i resultarà d’aplicació el règim d’acumulació previst a 
l’article 52 del RGLCAP per reunir els grups i subgrups indicats a la clàusula 7 del present contracte. 
 
5.8. Per als casos en què sigui exigible la classificació i concorrin en la unió empreses nacionals, 
estrangers que no siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea i estrangers que sí ho siguin, 
les que pertanyin als dos primers grups han d’acreditar la seva classificació i aquestes últimes la seva 
solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 
 
5.9. La formalització de UTE haurà de ser efectiva en el termini màxim de 10 dies hàbils des del seu 
requeriment. Aquestes empreses hauran de presentar la declaració de compromís d’acord amb 
l’annex 5 del PCP (la resta de declaracions a incloure en qualsevol dels sobres que es demanen per a la 
present licitació, hauran d’anar signades pels representats de totes les persones físiques o jurídiques 
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que composen la UTE), restant obligades solidàriament davant la FGTL. La durada de la UTE haurà de 
coincidir amb la del contracte fins a la seva extinció. 
 
5.10. No es poden presentar a la licitació les empreses que hagin participat en l'elaboració de les 
especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte, sempre que aquesta 
participació pugui provocar restriccions a la lliure concurrència o suposar un tracte privilegiat respecte 
a la resta de les empreses licitadores. 
 

Clàusula 6.- Forma de presentar les proposicions: Normes Generals. 

6.1. Les proposicions constaran de dos (2) sobres tancats.  
 

- El SOBRE 1   ha de contenir la documentació que s’indica en l’apartat a continuació segons 
s’opti per la opció 1 o opció 2:  
 

- Opció 1:  ha de contenir la declaració de responsable de l’Annex 1.1 conforme compleix 
amb els requisits de capacitat i solvència, segons es descriu a la clàusula 7 ,  l’Annex 2.1 
sobre el compromís de subcontractació, i el document facilitat pel Liceu que acrediti la 
visita a les instal.lacions. 
 

- Opció 2: Presentació de la documentació que s’indica en els apartats a) i b) de la 
clàusula 7,  Declaració de Responsable de l’Annex 1.2 i l’Annex 2.2 sobre el compromís 
de subcontractació. 

 
 

- El SOBRE 2 ha de contenir l’oferta econòmica i els criteris avaluables a partir de fórmules 
automàtiques. 

 
6.2. En cada sobre s'ha d'incloure un índex amb el seu contingut. Les proposicions s’hauran de 
presentar en format paper i en format digital. 
 

NOTA: Els  sobres hauran d’estar tancats, identificats en el seu exterior amb indicació del procediment al 
qual es concorre (incloent el número d’expedient), el nom de l’empresa, número de telèfon, el número 
de fax i l’adreça de correu electrònic, així com la data i la signatura del licitador o persona que el 
representi, amb el seu nom i cognoms. 

 

6.3. Les proposicions es presentaran escrites a màquina o d’altres tipus d’impressió mecànica o 
informàtica i no s’acceptarà cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que no 
permetin conèixer clarament les condicions per valorar l’oferta. 

Les empreses estrangeres hauran de presentar la documentació administrativa i econòmica traduïda 
de forma oficial al català i/o al castellà, podent presentar la documentació tècnica en Català o Castellà. 
 
6.5. Els sobres es presentaran al lloc i en el termini que s'assenyali a l'anunci de licitació. També es 
poden presentar les proposicions per correu. En aquest cas, l'empresa licitadora ha de justificar la data 
d'imposició de la tramesa a l'oficina postal i comunicar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta 
mitjançant o per correu electrònic  (contractacio@liceubarcelona.cat) el mateix dia, sempre abans de 
l'última hora i dia determinats com a període de presentació de les proposicions. 

mailto:contractacio@liceubarcelona.cat
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Rebuda la comunicació, si transcorreguts deu dies naturals des de l'acabament del termini de 
presentació de proposicions, no ha arribat l'oferta enviada per correu a l'òrgan de contractació, 
aquesta no serà admesa en cap cas. 
 
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte. 
 
6.4. Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada del 
contingut del present PCP, així com de la resta documentació contractual, i la declaració conforme 
reuneix tots i cada un dels requisits per contractar. 

6.5. No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals concorri algunes de les 
circumstàncies previstes a l’article 60 del TRLCSP sobre prohibicions de contractar. 

6.6.- En cas que un licitador incorri, amb posterioritat a la presentació de la proposició i amb 
anterioritat a la formalització del contracte, en qualsevol de les circumstàncies previstes en l’article 60 
del TRLCSP sobre prohibicions de contractar haurà d’informar d’aquestes circumstàncies a la FGTL. 
Aquesta circumstància provocarà la inadmissió de l’oferta per incórrer en prohibicions de contractar i 
impedirà l’adjudicació i/o formalització del contracte amb el licitador en el que concorri la mateixa. 

 
Clàusula 7. – Contingut de les proposicions dels licitadors. 

7.1. Sobre  1 (tancat) – Documentació administrativa (capacitat, solvència econòmica i tècnica) 

A l’exterior hi ha de figurar la menció “Sobre 1. Documentació general relativa al Contracte per a la 
reforma interior  de les oficines administratives i de gestió ubicades a la planta 0 del Gran Teatre del 
Liceu, exp. Núm____, Lot nº___, presentada per...... amb CIF/NIF ........, amb domicili a efectes de 
comunicacions...... telèfon.......fax......, e-mail....” 
 
A l’interior d’aquest sobre es farà constar en un full independent la relació de la documentació que 
s’aporta en aquest sobre, signat pel licitador. 

7.1.2.-  Contingut del sobre 1 

La documentació del sobre núm. 1 es pot presentar mitjançant una de les dues opcions indicades a 
continuació: 

 

CONTINGUT DEL SOBRE NÚM. 1 (Opció 1): 

a) Declaracions responsables (Annex 1.1  i en el seu cas,  Annexes 2.1 i/o 2 del present PCP) 
 
Els licitadors hauran de presentar al Sobre 1 una declaració responsable de conformitat amb l’Annex 1 
d’aquest PCP, d’acord amb el qual declarin responsablement que compleixen les condicions 
establertes legalment per contractar amb el sector públic i que compleixen els requisits de capacitat i 
solvència previstos a la present clàusula. 
 
L’empresa en la que recaigui la proposta d’adjudicació estarà obligada a acreditar davant la FGTL la 
possessió i validesa dels documents que acreditin la seva capacitat, solvència econòmica i tècnica 
previstos a aquesta clàusula del PCP, que no es troba incurs en cap prohibició de contractar i que es 
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troba al corrent del pagament de les seves obligacions tributàries, així com la resta de documentació 
que requereixi la FGTL, en un termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’enviament del requeriment, 
abans de formalitzar el contracte. 
 
Tot i així, la FGT podrà requerir l’aportació d’aquesta documentació al licitador en qualsevol moment 
del procediment de licitació, i li haurà de ser aportada en el termini assenyalat. 
 
En cas de participar a la licitació mitjançant UTE, cadascuna de les empreses participants haurà 
d’aportar la seva pròpia declaració.  
 
b) A més, document facilitat pel Liceu que acrediti la visita a les  instal·lacions, segons s’indica a la 
clàusula 4 del present PCP. 
 
 

NOTA : La informació que es transcriu a continuació, d’acord amb el que s’exposa en el paràgraf 
precedent, sols haurà de ser acreditada per aquell licitador que sigui proposat com adjudicatari o quan 
així li exigeixi expressament l’òrgan de contractació. 

 

CONTINGUT DEL SOBRE NÚM. 1 (Opció 2): 

a) Documentació acreditativa de la personalitat i capacitat del licitador:  
 
a.1. Per a les persones físiques (empresaris individuals i professionals) és obligatòria la presentació del 
document nacional d’identitat (DNI), o document que el substitueixi, i del número d’identificació fiscal 
(NIF), en cas que no consti en el DNI esmentat.  
 
a.2. Per a les persones jurídiques és obligatòria la presentació del CIF i de l’escriptura de constitució o 
modificació, inscrita degudament en el Registre Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible d’acord 
amb la legislació mercantil que hi sigui aplicable. Quan no ho sigui, l’acreditació s’ha de fer mitjançant 
l’aportació de l’escriptura o document de constitució, de modificació, estatuts o acta fundacional en 
què constin les normes reguladores de l’activitat de l’empresa, inscrits, en el seu cas, en el registre 
oficial corresponent.  
 
a.3. Si l’empresari actua mitjançant representant o es tracta d’una persona jurídica, s’ha d’aportar: 
 
a.3.1. Document públic d’apoderament, inscrit degudament en el registre públic corresponent. S’ha 
d’adjuntar també una declaració responsable segons la qual el document d’apoderament és 
plenament vigent i no ha estat objecte de revocació. 
 
a.3.2. DNI del representant i del signant de la proposició econòmica. 
 
a.4. La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’estats membres de la Comunitat Europea, o 
signataris de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció en els 
registres procedents d’acord amb la legislació de l’estat on són establerts o mitjançant la presentació 
d’una declaració jurada, o d’una certificació en els termes que s’estableixin reglamentàriament, 
d’acord amb les disposicions comunitàries aplicables.  
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a.5. La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres no compreses en l’apartat anterior s’ha 
d’acreditar mitjançant un informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya a l’estat 
corresponent o de l’oficina consular a l’àmbit territorial de la qual radiqui el domicili de l’empresa, en 
els termes que disposa l’apartat tercer de l’article 72 del TRLCSP. 
 
a.6. Tal com s’ha avançat, es poden presentar ofertes d’unions o agrupacions d’empreses que es 
constitueixin temporalment amb aquesta finalitat, sense que calgui la seva formalització en escriptura 
pública fins que no s’hagi efectuat l’adjudicació a favor seu. Aquestes empreses estan obligades 
solidàriament davant d’aquesta entitat, en qualsevol cas hauran de presentar una declaració de 
compromís de conformitat amb l’Annex 5. 
 
En aquests supòsits, tant de persones físiques com de jurídiques, cadascun dels components ha 
d’acreditar capacitat, personalitat, representació i solvència, i és obligatori indicar en un document 
separat els noms i circumstàncies dels components que les subscriuen i el percentatge de participació 
de cadascun, i han de nomenar un representant o apoderat amb facultats suficients per a exercitar els 
drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins que s’extingeixi. 
 
El licitador que formi part d’una agrupació o unió d’empresaris que es constitueixi temporalment no 
pot concórrer individualment en el mateix procediment o figurar en més d’una agrupació o unió 
d’empresaris. 
 

b) Documentació acreditativa de la solvència econòmica, financera i tècnica: 
 
LOT Nº 1 OBRA CIVIL 
 
La solvència econòmica i financera s’acreditarà mitjançant:  
 

- Declaració responsable relativa a la xifra de negoci global en els últims 3 exercicis, que 
justifiqui un volum de negoci anual mínim equivalent al import del contracte. 

 
-  Comptes anuals de l’entitat corresponents als dos últims exercicis, auditats o signats pels 

administradors, dels que se’n desprengui que l’entitat presenta una situació d’equilibri 
financer. 

 
La solvència tècnica s’acreditarà mitjançant:  
 

- Relació d’actuacions similars executades en el curs dels darrers 5 anys, tot indicant el seu 
import, data i destinació pública o privada. 

 
S’haurà d’acreditar almenys que s’han efectuat almenys tres (3) treballs relacionats amb 
l’objecte del contracte d’import superior al valor estimat. 
 
Així mateix, s’incorporaran els corresponents certificats de bona execució sobre els mateixos, 
expedits o visats per l’òrgan competent.  

 
- Equip de treball:  
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Cal presentar una declaració del representant del licitador relacionant el personal que 
participarà en la prestació objecte del contracte, així com l’aportació dels currículums vitae de 
tots els perfils de personal. Es requereix experiència superior a 5 anys en obres d’objecte 
similar. 
 

 
LOT Nº 2 INSTAL.LACIONS 
 
La solvència econòmica i financera s’acreditarà mitjançant:  
 

- Declaració responsable relativa a la xifra de negoci global en els últims 3 exercicis, que 
justifiqui un volum de negoci anual mínim equivalent al import del contracte. 

 
-   Comptes anuals de l’entitat corresponents als dos últims exercicis, auditats o signats pels 

administradors, dels que se’n desprengui que l’entitat presenta una situació d’equilibri 
financer. 

 
 
La solvència tècnica s’acreditarà mitjançant:  
 

- Relació d’actuacions similars executades en el curs dels darrers 5 anys, tot indicant el seu 
import, data i destinació pública o privada. 

 
S’haurà d’acreditar almenys que s’han efectuat almenys tres (3) treballs relacionats amb 
l’objecte del contracte d’import superior al valor estimat. 
 
Així mateix, s’incorporaran els corresponents certificats de bona execució sobre els mateixos, 
expedits o visats per l’òrgan competent.  

- Equip de treball:  
 
Cal presentar una declaració del representant del licitador relacionant el personal que 
participarà en la prestació objecte del contracte, així com l’aportació dels currículums vitae de 
tots els perfils de personal. Es requereix experiència superior a 5 anys en obres d’objecte 
similar. 
 

 
c) A més, document facilitat pel Liceu que acrediti la visita a les  instal·lacions, segons s’indica a la 
clàusula 4 del present PCP. 
 

7.1.3.  Contingut del sobre 2  

A l’exterior hi ha de figurar la menció “Sobre 2. Proposició per al procediment relatiu al Contracte per a 
la reforma interior  de les oficines administratives i de gestió ubicades a la planta 0 del Gran Teatre del 
Liceu, exp. Núm____, Lot nº___, presentada per...... amb CIF/NIF ........, amb domicili a efectes de 
comunicacions...... telèfon.......fax......, e-mail.” 
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Aquest sobre ha de contenir la part de l’oferta del licitador que s’avalua automàticament, signada pel 
seu representant, i la documentació acreditativa de les referències tècniques a les quals correspongui 
aplicar els criteris d’adjudicació automàtics del contracte. 
 
L’oferta econòmica, s’ha de formular d’acord amb el model que figura com a Annex núm. 3 , en paper i 
en suport digital,  sense que es pugui realitzar cap variació en la seva codificació i descripció, ni en la 
seva estructura.  Tindrà el següent contingut: 
 

1. Oferta econòmica 
 

S’haurà de formular d’acord amb el model que s’adjunta com Annex núm. 3 del present PCP i es 
valorarà d’acord amb el que es preveu a l’Annex núm. 4  del present PCP.  
 
Dins del preu ofert estaran incloses totes les despeses, i en especial les despeses generals i d'empresa 
del Contractista, el seu benefici industrial i tota mena de despeses, arbitris o taxes visats que s'originin 
per motiu del Contracte i de l'execució de l'obra, així com totes les despeses en concepte de control i 
autocontrol de qualitat i seguretat i salut. 
 
A més, en el preu proposat estarà desglossat l'Impost sobre el Valor Afegit vigent. En aquest sentit cal 
assenyalar que qualsevol variació del tipus de l'IVA que s’aprovi serà aplicable a partir de la seva 
vigència. 
 
 

Clàusula 8.- Ofertes amb valors desproporcionats o anormals  

 
Les ofertes presumptament anormals o desproporcionades s’apreciaran de conformitat amb el que 
s’indica en l’Annex núm. 3. 
 
Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a presumptament anormal o 
desproporcionada, es sol·licitarà als licitadors afectats, per escrit, la informació i les justificacions que 
consideri oportunes en relació amb els diferents components de la seva oferta, el que haurà de 
complimentar-se en el termini que s’atorgui a tal efecte, termini que en cap cas podrà ésser superior a 
cinc (5) dies naturals. 
 
Transcorregut aquest termini, si no es rep la informació justificativa sol·licitada es l’empresa licitadora 
quedarà exclosa del procediment. 
 
Si es rep la informació justificativa sol·licitada en el termini esmentat, es sotmetrà a l’òrgan de 
contractació per tal que aquest decideixi, previ l’assessorament tècnic corresponent, o bé l’acceptació 
de l’oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat o bé, en cas contrari, el seu rebuig. 
 
 

Clàusula 9. - Òrgans competents per a la tramitació i resolució del procediment 

S'indica en l'apartat L del quadre de característiques l'òrgan de contractació competent. 
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Clàusula 10. - Qualificació de la documentació i defectes o omissions esmenables 

10.1. La Mesa de contractació  qualificaran prèviament la documentació general (sobre 1), presentada 
en el termini i forma establerts i desestimarà aquelles empreses licitadores que no aportin tota la 
documentació requerida. 
 
10.2. Tanmateix, en cas que s’observi defectes o omissions esmenables en la documentació 
presentada, es comunicarà als licitadors afectats a fi que els corregeixin o esmenin, en un termini no 
superior a tres (3) dies hàbils. 
 
10.3. Així mateix, la Mesa de contractació podran sol·licitar a les empreses licitadores els aclariments 
que consideri necessaris sobre els certificats i documents presentats, o requerir-la perquè siguin 
completats. En aquest cas, l'empresari disposarà d'un termini de tres (3) dies naturals, els quals no 
podran superar el d'acabament del termini concedit en concepte d'esmena de la documentació 
presentada. 

Clàusula 11. - Obertura i examen de les proposicions 

11.1. Una vegada qualificada la documentació general i esmenats en el seu cas, els defectes o 
omissions observats en la documentació presentada, s’acord a les licitadores que s'ajusten als requisits 
de selecció establerts, amb pronunciament exprés respecte de les admeses a la licitació, les excloses i 
les causes de l'exclusió. 
 
11.2. En el dia, lloc i hora indicats a l'anunci de la licitació, la Mesa de contractació  procediran en 
sessió pública a l'obertura del sobre 2 presentat per les empreses admeses al procediment. 
 
11.3. En aquest acte es permetrà als interessats que puguin comprovar si els seus sobres es troben en 
idèntiques condicions en les quals van ser lliurats. 
 
11.4. Així mateix seran rebutjades, mitjançant resolució motivada les proposicions incloses en el sobre 
2 que no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost de 
licitació, les que modifiquin el model de proposició establert en aquest PCP, així com les que mostrin 
un error manifest en relació a l’import de la proposició. També seran rebutjades les proposicions en 
les que el licitador reconegui l’error o inconsistència de la mateixa que la facin inviable i també les que 
incorrin en el supòsit d’oferta anormalment baix o desproporcionada i que no quedi justificada la seva 
viabilitat. 
 
11.5. La Mesa de contractació,  amb les valoracions efectuades, classificaran les proposicions 
presentades pels licitadors, per ordre decreixent, atenent els criteris de valoració establerts al present 
PCP, i procedirà a realitzar la proposta d’adjudicació o, en el seu cas, a proposar deixar deserta la 
licitació quan no existeixi cap oferta que sigui admissible d’acord amb els criteris d’adjudicació 
determinats en el present PCP. 
 

Clàusula 12.- Motius d’exclusió 

 
1. Presentar un mateix licitador més d’una oferta. 
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2. Presentar l'oferta fora de termini, en llocs diferents als indicats, no comunicar la presentació per 
correu o rebre's aquesta oferta a la seu de l’Entitat passats deu dies des de la finalització del termini de 
presentació d'ofertes. 
3. Subscriure una oferta en agrupació temporal amb d'altres empreses, si ho ha fet ja individualment o 
figurar en més d’una unió temporal. La contravenció d’aquest precepte produirà la desestimació de 
totes les sol·licituds de participació presentades. 
4. Realitzar plantejaments que suposin un incompliment manifest de les especificacions del present 
Plec, o de les Normes, Reglaments o Instruccions vigents aplicables a l'execució d’obres. 
5. No acreditar la capacitat, solvència i classificació exigides en la present licitació. 
6. Quedaran excloses les propostes que no estiguin signades, les propostes incompletes per manca 
d'alguna de les dades que s'han d' ofert, així com aquelles propostes que presentin un preu o un 
termini superior al previst en el present PCP. 
7. No seguir el model assenyalat per a la presentació de les ofertes, excepte que la Mesa valori que és 
un error no substancial i per tant es pot admetre a licitació. 
8. Presentar discordança en l'oferta econòmica entre la xifra expressada en lletra i en nombre, tret que 
sigui evident un error de transcripció. 
9. Reconeixement per part del licitador, en l'acte d'obertura de les proposicions econòmiques o amb 
anterioritat al mateix, que la seva proposició pateix d'error o inconsistència que la fan inviable. 
10. No valorar la totalitat de l'objecte a executar o contenir càlculs o mesuraments manifestament  
erronis que no siguin merament aritmètics. 
11. Indeterminacions substancials, solucions tècniques errònies o qualsevol altra anomalia de les 
abans assenyalades en els continguts de les variants, atès que aquestes estiguin permeses. 
12. No complir els mínims requerits en el Plec de Prescripcions Tècniques o projecte . 
 

Clàusula 13. - Valoració de les proposicions 

13.1. Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmica més avantatjosa, 
s'aplicaran els criteris de valoració aprovats que figuren a l'Annex núm. 4 del present PCP. 
 
13.2 Sense perjudici del que es preveu a l'esmentat Annex núm. 4, tindran preferència en l'adjudicació 
dels contractes les proposicions presentades per les empreses licitadores que, en el moment 
d'acreditar la solvència tècnica, tinguin en la seva plantilla un nombre de treballadors amb discapacitat 
superior al 2 per cent, sempre que aquestes proposicions igualin en els seus termes les més 
avantatjoses des del punt de vista dels criteris a aplicar per a l'adjudicació. 
 
13.3. Si diverses empreses licitadores de les quals han empatat respecte a la proposició més 
avantatjosa, acrediten que tenen relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge 
superior al 2 per cent, té preferència en l'adjudicació la que disposi del percentatge superior de 
treballadors fixos amb discapacitat a la seva plantilla. 
 
13.4. També es valorarà de forma preferent en l'adjudicació del contracte, en igualtat de condicions 
amb què siguin econòmicament més avantatjoses, les proposicions presentades per aquelles 
empreses dedicades específicament a la promoció i inserció laboral de persones en situació d'exclusió 
social, regulades en la Disposició Addicional novena de la Llei 12/2001, de 9 de juliol, de mesures 
urgents de reforma del mercat de treball per l’increment de l'ocupació i la millora de la seva qualitat, i 
es valora el compromís formal del licitador de contractar no menys del 30 per cent dels seus llocs de 
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treball amb persones que pertanyin als col·lectius següents, la situació del qual ha de ser acreditada 
pels serveis socials públics competents: 
 
a) Perceptors de rendes mínimes d'inserció, o qualsevol altra prestació de la mateixa naturalesa o 

similar, segons la denominació adoptada en cada comunitat autònoma. 
 
b) Persones que no puguin accedir a les prestacions en les quals fa referència el paràgraf anterior, 

per falta del període exigit de residència o empadronament, o per a la constitució de la unitat 
perceptora, o per haver esgotat el període màxim de percepció legalment establert. 

 
c) Joves de més de divuit anys i de menys de trenta, procedents d'institucions de protecció de 

menors. 
 
d) Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en processos de 

rehabilitació o reinserció socials. 
 
e) Interns de centres penitenciaris, la situació penitenciària dels quals els permeti accedir a una 

ocupació, com també alliberats condicionals i exreclusos. 
 
13.5. Així mateix, tindran preferència en l'adjudicació del contracte les persones físiques i jurídiques 
que disposin d'un pla d'igualtat d'oportunitats entre les dones i els homes, sempre que les seves 
proposicions igualin en els seus termes les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris 
objectius a aplicar per a l'adjudicació. 
 

Clàusula 14. -  Classificació de les ofertes i requeriment previ, adjudicació del contracte i notificació de 
l’adjudicació. 

 
14.1. L’Òrgan de Contractació, vista la proposta d’adjudicació realitzada pla Mesa de contractació,, 
aprovarà la classificació de forma decreixent de les proposicions presentades i admeses en base als 
criteris adjudicació assenyalats en el present PCP i que no hagin estat declarades anormals o 
desproporcionades, i dictarà acord d’adjudicació a favor del licitador proposat.  
 
L’acord d’adjudicació contindrà el requeriment dirigida l’adjudicatari per tal que en el termini màxim 
de 10 dies hàbils comptadors des del següent al de la notificació, aporti la documentació enumerada 
en la present clàusula, tant en paper com en un suport digital:  
 

a) Capacitat, solvència econòmica i financera i tècnica o professional. 
 
D’acord amb l’exigit als presents plecs 
 

b) Impost sobre Activitats Econòmiques. 
 
En el cas que l’empresa seleccionada sigui subjecte passiu de l’impost sobre activitats 
econòmiques i estigui obligada a pagar-lo, el document d’alta de l’impost relatiu a l’exercici 
corrent en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte o el darrer rebut acompanyat de la 
declaració responsable que no s’ha donat de baixa en la matrícula de l’impost. Tanmateix, en 
cas que l’empresa seleccionada estigui en algun dels supòsits d’exempció d’aquest impost 
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recollits en l’article 82 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, ha d’aportar una declaració responsable que 
ha d’especificar el supòsit legal d’exempció i el document de declaració en el cens d’obligats 
tributaris. 
 

c) Obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 

- El certificat específic que demostra que està al corrent de les obligacions tributàries expedit per 
l’Administració tributària, a l’efecte de l’article 43 de la Llei 58/2003, del 17 de desembre, 
general tributària. 
 

- El certificat positiu, emès per l’òrgan competent, que està al corrent en el compliment de les 
obligacions amb la Seguretat Social.  
 

- El certificat positiu, emès per la Generalitat de Catalunya, acreditatiu de la inexistència de 
deutes tributaris amb aquesta administració. 
 

d) Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva. 
 

e) Una escriptura pública, en cas que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses (UTE), en 
què se n’acrediti la constitució formal.  
 
 

Aquesta documentació s’haurà de presentar en format paper i Cd o USB. 
 
14.2. En el cas que no el licitador no aporti la documentació esmentada en el termini assenyalat 
s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa 
documentació a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. 
A més, aquest fet constituirà, en cas de concurrència de dol, culpa o negligència, causa de prohibició 
de contractar i, quan correspongui, la incautació de la garantia provisional constituïda. 
 
Així mateix, l’eventual falsedat en les declaracions responsables de les empreses licitadores pot donar 
lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista en l’article 60.1.e del TRLCSP i 
quedarà automàticament exclòs de la licitació. 
 
14.3.  Un cop rebuda i revisada la documentació i  si aquesta està correcta, l’òrgan de contractació 
procedirà a convocar l’adjudicatari per a formalitzar el contracte.  
 

Clàusula 15.- Formalització del contracte 

15.1. L’adjudicació del contracte es formalitzarà en el document corresponent en el termini de 15 dies 
hàbils, comptats des del dia següent al de la notificació de l’adjudicació. 
 
15.2. El contracte s’ha de formalitzar per escrit, amb un document privat, i ha de ser signat per 
l’adjudicatari i l’òrgan de contractació.  
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15.3. El contracte s’ha de formalitzar d’acord amb el model de contracte tipus que està a disposició de 
les empreses licitadores al Perfil del contractant. 
 
15.4. En cas que hagi resultat adjudicatària una UTE, haurà de formalitzar l'escriptura corresponent 
per a la seva constitució, prèviament a la formalització del contracte, en la que també haurà de 
constar-hi el nomenament de qui la representi amb poders suficients per exercir els drets i complir les 
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció. 
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SEGONA PART: DEL CONTRACTE I LA SEVA EXECUCIÓ 

Clàusula 16. - Garantia definitiva 

16.1. L'adjudicatari ha de constituir a disposició de l'òrgan de contractació una garantia definitiva per 
l'import que s'assenyala en el Quadre de Característiques. 
 
16.2. Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents: 
 

a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions 
reglamentàriament establertes. L'efectiu i els certificats d'immobilització en els valors anotats 
s'han de dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la Fundació del Gran Teatre del Liceu. 

 
b) Mitjançant aval, deixat en la forma i condicions reglamentàries, per algun dels bancs, caixes 

d'estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit o societats de garantia 
recíproca autoritzats per operar a Espanya que s'han de dipositar en algun dels establiments 
esmentats en l'apartat, a). 

 
c) Mitjançant contracte d'assegurança de caució amb una entitat asseguradora autoritzada per 

operar en la forma i condicions reglamentàries. El certificat de l'assegurança s'ha de lliurar als 
establiments assenyalats en l'apartat a). 

 
16.3. En el cas d'unió temporal d'empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o diversos 
de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en l'apartat I del 
quadre de característiques i garanteixi solidàriament tots els integrants de la unió temporal. 
 
16.4. La constitució de la garantia global, d'acord amb el que estableix l'article 100 del TRLCSP, 
exonerarà de constituir la garantia definitiva. 
 
16.5. La garantia definitiva respon dels conceptes definits a l'article 100 del TRLCSP. 
 
16.6. En cas que no es constitueixi la garantia es deixarà sense efecte l'adjudicació. En aquest cas, la 
CONSORCI, abans de procedir a fer una nova convocatòria, pot efectuar una nova adjudicació al 
licitador o licitadors següents, per l'ordre en el qual hagin quedat classificades les seves ofertes, 
sempre que sigui possible i el nou adjudicatari presti la seva conformitat. En aquest cas, el nou 
adjudicatari té un termini de deu dies hàbils per constituir la garantia definitiva. 
 
16.7. En cas d'amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la garantia, 
l'adjudicatari està obligat a reposar-los en la quantia necessària a fi que l'import de la garantia no 
disminueixi per aquest motiu, havent de quedar constància documentada d'aquesta reposició. 
 
16.8. Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti variació, la 
garantia constituïda s'haurà d'ajustar a la quantia necessària perquè es mantingui la proporció entre la 
garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de quinze dies des de la 
data en la qual es notifiqui a l'empresari l'acord de modificació. 
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16.9. Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a 
l'adjudicatària, haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de 
quinze dies des de l'execució. 
 
16.10 De conformitat amb allò establert per l’article 102 del TRLCSP la devolució o cancel·lació de la 
garantia definitiva es realitzarà, una vegada produït el venciment del termini de garantia i acomplert 
satisfactòriament el contracte, o resolt aquest per causes no imputables al contractista. 
 

Clàusula 17. Modificacions del contracte  

 
17.1 En cas que, en el marc del desenvolupament del present contracte, calgui introduir-hi alguna 
modificació al si del mateix, aquesta modificació només es podrà portar a terme en els supòsits i pels 
procediments previstos en els articles 105 a 108 del TRLCSP.  
 
17.2. Quan es pretengui modificar el contracte, l’òrgan de contractació justificarà degudament a 
l’expedient de contractació la concurrència d’alguna de les causes que habiliten procedir a aital 
modificació, procedint-se tot seguit a notificar-ho al contractista. Per mitjà d’aquesta notificació, li serà 
atorgat al contractista tràmit d’audiència, podent formular aquest les al·legacions que consideri 
oportunes en un termini de cinc (5) dies a comptar des del dia en què hagi estat notificat.  
 
Exhaurit aquest termini, l’òrgan de contractació donarà resposta a les eventuals al·legacions i 
procedirà a aprovar el redactat de la modificació contractual, notificant-se aquesta aprovació per 
escrit al contractista. En aquesta notificació, es convocarà al contractista a l’acte de formalització i 
incorporació de la modificació rellevant al Contracte, el qual haurà de celebrar-se en un termini no 
inferior a cinc (5) dies a comptar des de la data de la convocatòria a l’acte esmentat.  
 
En l’acte de formalització de la modificació, la FGTLi el Contractista signaran l’acord de modificació i la 
versió actualitzada del Contracte. 
 
 

Clàusula 18. Cessió  i Subcontractació. 

 
18.1. Cessió: 
 
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa contractista a una 
tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó 
determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia autorització de la Fundació Privada, quan es 
compleixin els requisits establerts a l’article 226 del TRLCSP, i de la cessió no resulti una restricció 
efectiva de la competència en el mercat. 
 
No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial de 
les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del 
contracte. 
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18.2. Subcontractació: 
 
1.L’adjudicatari podrà subcontractar amb tercers la realització parcial de l’objecte del present 
contracte, amb compliment dels requisits  del TRLCSP i d’aquest PCP.  
 
D’acord amb l’apartat N del Quadre de Característiques del PCP, les prestacions parcials que 
l’adjudicatari subcontracti amb tercers no podran excedir el 60 %.  
  
2. Així mateix, únicament s’ autoritzen les subcontractacions que el licitador hagi previst a la seva 
oferta presentada en el procediment de licitació.  
 
En el sobre 1  el licitador haurà de fer constar la seva intenció de subscriure subcontractes, assenyalant 
la part de la prestació que es pretén subcontractar, la identitat del subcontractista i justificar 
suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la fent referència als elements tècnics i humans de què 
disposa i a la seva experiència. Així mateix, s’haurà de presentar el formulari de subcontractació que 
figura a l’Annex 2 d’aquest PCP. 
 
En cap cas la subcontractació podrà excedir el percentatge màxim que s’indica a l’apartat N  del 
Quadre de Característiques del PCP. 
 
3. En el cas que es produïssin subcontractacions posteriors a l’adjudicació del contracte, s’haurà de 
sol·licitar amb caràcter previ  l’autorització expressa de la FGTL. 
 
4.En tot cas, els subcontractats quedaran obligats només davant del contractista principal que 
assumirà la responsabilitat de l’execució del contracte davant de la FGTL. El coneixement que tingui la 
FGTL de la subcontractació no altera la responsabilitat exclusiva del contractista. El Contractista haurà 
d’informar, per escrit i amb antelació suficient, al Responsable del contracte de la Fundació i al 
Coordinador de Seguretat i Salut als efectes previstos en l’art. 24 de la Llei de Prevenció de Riscs 
Laborals, de tots els subcontractes que celebri amb tercers, detallant les parts del Contracte a realitzar 
pel subcontractista. 
 
Aquest escrit s’adjuntarà una declaració del subcontractista, donant fe que no està incurs en suspensió 
de classificació, i que no està inhabilitat per a contractar ni comprès en cap dels supòsits que 
determinen la prohibició d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts a la Llei del sector 
públic, i que compleix la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals i de llibertat sindical. 
 
A més de l'anterior, s’adjuntaran les certificacions administratives, expedides per organisme 
competent, acreditant que l’empresa no ha deixat de complir les obligacions tributàries i de Seguretat 
Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als articles 13 i 14 del 
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 
 
Previ a l’inici dels treballs per part del tercer contractista el Contractista s’obliga a disposar de 
l’acceptació expressa i per escrit per part d’aquell del Pla de Seguretat i Salut aprovat, de la que en 
donarà trasllat al Coordinador de Seguretat i Salut. El Contractista introduirà modificacions al Pla de 
Seguretat i Salut en cas que el tercer contractista ho consideri adient, amb l’expressa aprovació del 
Coordinador de Seguretat i Salut. 
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L’acceptació expressa i per escrit del Pla de Seguretat i Salut serà obligatòria per al tercer contractista i 
successius contractistes d’aquest, sense la qual no es podrà donar inici als corresponents treballs. El 
Contractista en cap cas podrà cedir els drets i obligacions referents a l’execució de l’obra, derivats 
d’aquest Contracte. Aquesta prohibició no inclou la cessió dels drets econòmics que es deriven de la 
contraprestació acordada. 
 
En cap cas el subcontractista podrà, a la vegada, subcontractar l’obra que té encomanada pel 
contractista. En tot cas, el Contractista haurà de complir amb els preceptes de la llei 32/2006 de 18 
d’octubre sobre subcontractació en el sector de la Construcció i les normes que la desenvolupen. En 
ambdós casos, es requerirà l’aprovació formal per part de la Fundació Privada. La falta d’aprovació 
formal podrà ser causa de resolució del contracte. 
 
 

Clàusula 19. Prevenció de riscos laborals.  

 
Així mateix , l’adjudicatari i el LICEU establiran els mitjans de coordinació i cooperació legalment 
establerts sobre Prevenció de Riscos Laborals, informant-se recíprocament sobre els riscos específics 
de les activitats que es desenvolupin en el centre de treball, avaluant els riscos i la planificació de les 
activitats preventives, de conformitat amb l’establert en el Real Decret 171/2004 de 30 gener. 
 
A aquests efectes, l’adjudicatari es compromet a lliurar a  l’empresa que gestioni la prevenció de riscos 
laborals de la FGTL, la totalitat de la documentació  que figura a l’Annex núm. 6, abans de l’inici dels 
seus serveis. 
 
L’adjudicatari serà responsable dels danys i perjudicis que puguin originar-se per l’incompliment, per la 
seva banda o pel seu personal, de les normes de seguretat establertes per la FUNDACIÓ DEL GRAN 
TEATRE DEL LICEU. 
 
 

Clàusula 20.   Responsabilitat 

El contractista executa el contracte al seu risc i ventura, i està obligat a reparar tots els danys i 
perjudicis que es causin a la FGTL o a terceres persones com a resultat de les operacions que 
requereixi l’execució, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata 
i directa d’una ordre de la FGTL.  
 
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i dels serveis i 
subministraments realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a la FGTL o per a 
terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en 
l’execució del contracte. 
 
Conseqüentment amb l’anterior: 
 

a) El contractista assumeix tot el risc del servei per ell prestat fins a la data de recepció per part 
de la FGTL, de forma que tots els menyscaptes, destruccions o danys de qualsevol índole que 
puguin produir-se en l’edifici o en els seus elements auxiliars i que siguin imputables al 
contractista, fins a la recepció, seran per compte i risc del contractista, amb completa in-
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demnitat per a la FGTL. S’exceptua el cas en què es produeixi morositat en la recepció del 
servei per part de la FGTL. 

 
b) Si el contractista, qualsevol de les persones al seu càrrec o el seu equipament provoquen algun 

desperfecte o avaria en l’edifici o edificis o en els seus elements auxiliars, el seu emplaçament, 
l’entorn o les propietats veïnes, l’adjudicatari queda obligat a reparar-lo urgentment i al seu 
càrrec, encara que per a la reparació hagi de paralitzar qualsevol treball, i sense que aquest 
motiu signifiqui augment en el termini d’execució o de la retribució. Alternativament, i a 
elecció de la persona perjudicada, el contractista ha d’indemnitzar-la per un import equivalent 
als danys i perjudicis causats. 

 
En els casos d’execució defectuosa, manca d’adscripció de mitjans personals o materials compromesos 
o incompliment de condicions especials d’execució, l’òrgan de contractació pot optar,  o bé per la re-
solució del contracte, o bé per la imposició de penalitzacions diàries mentre la situació irregular no es 
corregeixi. 
 
Així mateix, va a càrrec del contractista el pagament dels danys ocasionats per infracció o 
incompliment de les lleis, reglaments i qualssevol normes que estigui obligat a complir, amb plena 
indemnitat per a la FGTL. 
 
Els danys per vicis o defectes d’execució que afectin els acabats, així com altres vicis, defectes, 
desordres o imperfeccions que apareguin durant el termini de garantia i que la FGTL comuniqui al 
contractista, s’han de resoldre en el lapse temporal més breu possible. La garantia definitiva respon 
igualment de les penalitzacions que la FGTL pugui imposar per falta de diligència o per execució de-
fectuosa de les reparacions corresponents. 
 
L’adjudicatari haurà de tenir subscrita en el moment de la formalització del contracte una pòlissa de 
responsabilitat civil l'import mínim de la qual serà de 600.000,00 euros (aquesta pòlissa haurà de 
contemplar una quantitat mínima per sinistre i un sublímit per víctima de 375.000 euros.)  Així com 
una pòlissa d’assegurança de tot risc en la construcció i muntatge. Incloent danys als preexistents. Les 
quantitats i límits indicats no tenen caràcter limitatiu de la responsabilitat del contractista, en el 
supòsit de sinistre aquesta és il·limitada. 
 
En el cas d’incompliment de qualsevol d’aquestes condicions, el contractista és exclusivament 
responsable dels riscos no assegurats, i la FGTL pot subscriure directament els contractes d’asseguran-
ça que siguin oportuns, repercutint la prima o primes al contractistai quedant expressament facultada 
per deduir de la primera o primeres factures els imports que generi aquesta repercussió. 
 
El responsable del contracte pot requerir en tot moment que qualsevol dels particulars referits en 
aquesta clàusula li siguin acreditats documentalment, cosa que el contractista ha de fer dintre dels tres 
(3) dies hàbils següents a la data de recepció del requeriment. 
 
Les disposicions d’aquesta clàusula s’entenen sense perjudici de les assegurances socials que el 
contractista està igualment obligat a contractar. 
 
El contractista haurà de rescabalar a la FGTL pels danys i perjudicis derivats del dol o negligència en el 
compliment de les obligacions resultants de l’adjudicació.  
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Clàusula 21. Penalitzacions. 

Sense perjudici del rescabalament per danys i perjudicis en cas d’incompliment contractual que no 
produeixi resolució del contracte, la FGTL aplicarà les següents penalitzacions: 
 
Demora en el termini definitiu de l’obra: s’aplicarà una penalització de MIL EUROS (1.000,00 euros) per 
cada dia demora a partir del dia 1 de setembre de 2017. 
 
A la tramitació de l’expedient es donarà audiència al contractista perquè pugui formular al.legacions, i 
l’òrgan de contractació resoldrà. 
 
L’import de les penalitzacions per domar podrà fer-se efectiu mitjançant la seva deducció en les 
factures que s’han d’abonar al contractista. 
 
 

Clàusula 22.- Extinció i compliment del contracte: 

 
El contracte s’extingirà per compliment o per resolució. 
 
El contracte s’entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat, d’acord amb els termes 
del mateix contracte i la satisfacció de la FGTL, la totalitat del subministrament. 
 
En tot cas, la seva constatació exigeix per la FGTL un acte formal i positiu de recepció o formalitat 
després del lliurament i instal.lació del material objecte del contracte. 
 
 

Clàusula 23.-  Causes de resolució del contracte i efectes: 

 
Son causes de resolució del contracte: 
 

a) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual. 
b) L’extinció de la personalitat jurídica de la societat contractista. 
c) El mutu acord entre les parts. 
d) La demora en la realització del subministrament per causes imputables a l’adjudicatari. Davant 

aquesta situació el contracte es resoldrà excepte que la FGTL vulgui continuar amb el 
contracte, En aquest últim cas, l’adjudicatari haurà d’abonar a la FGTL l’import de les 
penalitzacions esmentades en la precedent clàusula 21 d’aquest Plec.  

e) L’incompliment de les obligacions contractuals essencials. 
f) Les establertes expressament en el contracte. 
 
L’incompliment per part de la FGTL de les obligacions del contracte determinarà a favor de 
l’adjudicatari, amb caràcter general, el pagament dels danys i perjudicis que aquest incompliment 
irroguin a l’adjudicatari. 
 
Quan el contracte es resolgui per incompliment del contractista, aquest haurà d’indemnitzar a la 
FGTL pels danys i perjudicis ocasionats. La indemnització s’haurà de fer efectiva, en primer terme, 
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sobre la garantia que, si s’escau s’hagi constituït; sense perjudici de la subsistència de la 
responsabilitat del contractista respecte de l’import que excedeixi de la garantia. 

 
 

Clàusula 24. - Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva 

 
El termini de garantia és l'assenyalat en l'apartat I del quadre de característiques i es començarà a 
comptar a partir del primer dia d’execució del contracte. 
 

Clàusula 25. - Altres obligacions de l'Adjudicatària.  

 
1-  Complir a tota hora la normativa laboral, de Seguretat social i, específicament en matèria de 

prevenció de riscs laborals, tant respecte al personal propi com al seu equipament. 
 
2-  Complir amb tota la legislació en matèria ambiental i energètica. Addicionalment, el Liceu té les 

certificacions ISO14001/EMAS i  ISO50001 en gestió ambiental i gestió energètica, pel  que 
l'adjudicatària i qualsevol proveïdor hauran de complir també amb els procediments del Sistema 
de Gestió Ambiental i Energètica (SGAiE). 

 
3-   Elaborar un pla de seguretat i salut, d’acord amb l’article 7 del RD 1627/1997. 
 
 

Clàusula 26.- Protecció de dades 

 
1. En compliment del què disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal, en el que es regula el dret d’informació en la recollida de les 
dades de caràcter personal, i d’acord amb el seu Reglament de desenvolupament, aprovat mitjançant 
Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, es deixa constància del següents extrems:  
 
a) La documentació requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades de caràcter 

personal és necessària per la participació en el mateix.  
 
b) En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter 

personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, etc.), el licitador 
garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les persones interessades / afectades 
per facilitar la referida informació a FGTL amb la finalitat de licitar en el present procediment.  

 
c)  La documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter personal serà 

dipositada a les oficines de la FGTL, ubicades al carrer La Rambla 51-59, 08002 Barcelona i serà 
tractada per FGTL per la qualificació, valoració i comparació de les proposicions dels licitadors i per 
donar compliment a les finalitats establertes a la normativa de contractació del sector públic que 
sigui d’aplicació a FGTL.  
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Els destinataris d’aquesta informació seran la pròpia FGTL, així com aquells tercers que realitzin 
tasques de fiscalització o aquells tercers que, en l’execució del contracte, necessàriament hagin 
d’accedir a la mateixa.  

 
d) La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que el licitador autoritza a la FGTL a 

tractar la referida documentació i informació en els termes informats i, en cas que resulti 
adjudicatari, en el marc de l’execució del contracte.  

 
e)  Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició 

dirigint un escrit a la FGTL com entitat responsable del tractament, a l’adreça, adjuntant una còpia 
del Document Nacional d’Identitat o altre Document Oficial que acrediti la identitat de la persona 
que exerciti el dret.  

 
2. Als efectes previstos en la present clàusula, els licitadors hauran d’aportar una declaració 
responsable.  
 
3. L’adjudicatari s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de 
desembre.  
 
4. La documentació o informació que es desprengui o a la qual tingui accés l’adjudicatari amb ocasió 
de la prestació de les obligacions derivades del contracte, que corresponen a FGTL responsable del 
fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ser objecte de reproducció total o parcial 
per cap mitjà o suport, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a terceres 
persones fora de l’estricte àmbit de l’execució directe del contracte, ni tan sols entre la resta del 
personal que tingui o pugui tenir el contractista. 
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ANNEX 1.1 

 
 DECLARACIÓ RESPONSABLE PER PARTICIPAR AL PROCEDIMENT 

 
Procediment de contractació: CONTRACTE RELATIU A[vegeu el títol indicat en l’APARTAT A] 
(EXPEDIENT [vegeu el número d’expedient indicat en l’APARTAT A]). 
 
Empresa: [nom de l’empresa]  
 
[El Sr. / La Sra.] [nom i cognoms], amb el DNI número [núm. DNI], en representació de l’empresa [nom 
de l’empresa o “en representació pròpia” si s’escau], de la qual actua en qualitat d’ [ administrador 
únic, solidari, mancomunat, apoderat solidari o mancomunat], segons escriptura pública atorgada 
davant del notari de [lloc]), [nom i cognoms], en data [    de   de    de  ],  i número de protocol [      ],  ,  
 

DECLARO 
 
 
1. Que l’empresa participant té la capacitat exigida per a participar en el procediment, d’acord amb el 
que estableix el PCP i les IIC. 
 
2. Que ni .............................. («el licitador») ni els seus administradors o representants no es troben en 
cap de les circumstàncies previstes en l’article 60.1 del TRLCSP.  
 
3. Que l’empresa participant compleix els requisits de capacitat, solvència tècnica, professional, 
econòmica i financera exigida al PCP i que es compromet a aportar la documentació acreditativa 
d’aquests extrems en el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar des del el dia següent de la 
recepció del requeriment enviat per la FGTL, o en qualsevol moment del procediment de licitació, així 
li sigui requerit pel FGTL. 
 
4. Que el licitador està al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat.  
 
5. Que el licitador està al corrent de les obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya. 
 
6. Que el licitador està al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social. 
 
7. Que el licitador està donat d’alta de l’impost sobre activitats econòmiques i està al corrent del 
pagament d’aquest impost, quan s’exerceixin activitats que hi estan subjectes.  
 
8. Que el licitador aportarà la documentació que acrediten solvència i capacitat si n’és requerit per 
l’òrgan de contractació.  
 
9. Que l’empresa participant accepta que la documentació esmentada en el present plec té caràcter 
contractual. 
 
10. Que el licitador no ha estat adjudicatari ni ha intervingut en l’elaboració de les especificitats 
tècniques o dels documents preparatoris d’aquesta contractació ni està vinculat a cap altra societat 
que hi hagi intervingut.  
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11. (si el licitador forma part de cap grup empresarial, ha d’indicar això següent): 
 
Que el licitador forma part d’un grup empresarial [nom del grup empresarial], i  declara que cap 
empresa vinculada al mateix grup que el licitador no ha presentat oferta en aquest procediment de 
contractació / es fa constar que es presenten a la present licitació les següents empreses del grup: (...) 
 
12. Que, atenent l’objecte d’aquest contracte, el licitador es compromet a aportar la documentació 
necessària que disposa la legislació de prevenció de riscos laborals i aquest PCP en cas de resultar 
adjudicatària.   
 
13. Que el licitador es compromet a constituir la garantia definitiva que indica aquest PCP en cas que la 
seva oferta resulti guanyadora d’aquest procediment de contractació i, així mateix, en cas que no 
compti ja amb una assegurança com la descrita en l’apartat N del quadre de característiques del PCP, 
si la seva oferta resulta declarada la més avantatjosa econòmicament, es compromet a contractar-la o 
complementar-la abans de la formalització del contracte.  
 
14. Que, en cas de resultar adjudicatari, el licitador es compromet a nomenar un interlocutor que actuï 
com a responsable de l’execució i el seguiment quotidià del contracte davant la  CONSORCI i la 
n’informi.  
 
15. Que el licitador (i) està en condicions d’executar les obres objecte d’aquest contracte mitjançant 
els professionals amb els requisits formatius i d’experiència mínims que s’indiquen en la documentació 
contractual, i que (ii) es compromet a lliurar davant l’òrgan de contractació la documentació 
necessària per a comprovar la circumstància indicada en el punt anterior en qualsevol moment que li 
sigui requerida. 
 
16. Que l’empresa es compromet a adscriure a l’execució del contracte el mitjans materials i/o 
personals necessaris. 
 
17. Que disposarà de l’ Assegurança requerida per aquest PCP. 
 
 
 
 
 
 
 
Lloc, data i firma 
Segell del licitador 
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ANNEX 1.2 

 
 DECLARACIÓ RESPONSABLE PER PARTICIPAR AL PROCEDIMENT 

 
Procediment de contractació: CONTRACTE RELATIU A[vegeu el títol indicat en l’APARTAT A] 
(EXPEDIENT [vegeu el número d’expedient indicat en l’APARTAT A]). 
 
Empresa: [nom de l’empresa]  
 
[El Sr. / La Sra.] [nom i cognoms], amb el DNI número [núm. DNI], en representació de l’empresa [nom 
de l’empresa o “en representació pròpia” si s’escau], de la qual actua en qualitat d’ [ administrador 
únic, solidari, mancomunat, apoderat solidari o mancomunat], segons escriptura pública atorgada 
davant del notari de [lloc]), [nom i cognoms], en data [    de   de    de  ],  i número de protocol [      ],  ,  
 

DECLARO 
 
 
1. Que l’empresa participant té la capacitat exigida per a participar en el procediment, d’acord amb el 
que estableix el PCP i les IIC. 
 
2. Que ni .............................. («el licitador») ni els seus administradors o representants no es troben en 
cap de les circumstàncies previstes en l’article 60.1 del TRLCSP.  
 
3. Que l’empresa participant compleix els requisits de capacitat, solvència tècnica, professional, 
econòmica i financera exigida al PCP . 
 
4. Que el licitador està al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat.  
 
5. Que el licitador està al corrent de les obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya. 
 
6. Que el licitador està al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social. 
 
7. Que el licitador està donat d’alta de l’impost sobre activitats econòmiques i està al corrent del 
pagament d’aquest impost, quan s’exerceixin activitats que hi estan subjectes.  
 
8. Que l’empresa participant accepta que la documentació esmentada en el present plec té caràcter 
contractual. 
 
9. Que el licitador no ha estat adjudicatari ni ha intervingut en l’elaboració de les especificitats 
tècniques o dels documents preparatoris d’aquesta contractació ni està vinculat a cap altra societat 
que hi hagi intervingut.  
 
10. (si el licitador forma part de cap grup empresarial, ha d’indicar això següent): 
 
Que el licitador forma part d’un grup empresarial [nom del grup empresarial], i  declara que cap 
empresa vinculada al mateix grup que el licitador no ha presentat oferta en aquest procediment de 
contractació / es fa constar que es presenten a la present licitació les següents empreses del grup: (...) 
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11. Que, atenent l’objecte d’aquest contracte, el licitador es compromet a aportar la documentació 
necessària que disposa la legislació de prevenció de riscos laborals i aquest PCP en cas de resultar 
adjudicatària.   
 
12. Que el licitador es compromet a constituir la garantia definitiva que indica aquest PCP en cas que la 
seva oferta resulti guanyadora d’aquest procediment de contractació i, així mateix, en cas que no 
compti ja amb una assegurança com la descrita en l’apartat N del quadre de característiques del PCP, 
si la seva oferta resulta declarada la més avantatjosa econòmicament, es compromet a contractar-la o 
complementar-la abans de la formalització del contracte.  
 
13. Que, en cas de resultar adjudicatari, el licitador es compromet a nomenar un interlocutor que actuï 
com a responsable de l’execució i el seguiment quotidià del contracte davant la Fundació i la n’informi.  
 
14. Que el licitador (i) està en condicions d’executar les obres objecte d’aquest contracte mitjançant 
els professionals amb els requisits formatius i d’experiència mínims que s’indiquen en la documentació 
contractual, i que (ii) es compromet a lliurar davant l’òrgan de contractació la documentació 
necessària per a comprovar la circumstància indicada en el punt anterior en qualsevol moment que li 
sigui requerida. 
 
15. Que l’empresa es compromet a adscriure a l’execució del contracte el mitjans materials i/o 
personals necessaris. 
 
16. Que disposarà de l’ Assegurança requerida per aquest PCP. 
 
 
 
 
 
 
 
Lloc, data i firma 
Segell del licitador 
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ANNEX 2.1 FORMULARI DE COMUNICACIÓ DE SUBCONTRACTACIONS (LOT NÚM. 1 OBRA CIVIL) 

 
Aquest formulari s’ha de lliurar en el SOBRE 1 
 
 Procediment de contractació: CONTRACTE RELATIU A [vegeu el títol indicat en l’APARTAT A] 
(EXPEDIENT [vegeu el número d’expedient indicat en l’APARTAT A]).  
 
Empresa: [nom de l’empresa] 
 
[El Sr. / la Sra.] [nom i cognoms], amb el DNI número [núm. del DNI], en representació de l’empresa 
[nom de l’empresa o «en representació pròpia» si s’escau], segons s’ha acreditat mitjançant la 
documentació que conté el sobre número 1,  
 
 

DECLARA 
 
 
Que a la seva oferta s’han previst les següents subcontractacions de prestacions parcials d’aquest 
contracte, les quals seran desenvolupades pels empresaris subcontractistes col·laboradors del licitador 
que s’esmenten a continuació:  
 
 

Prestació parcial subcontractada 
 
(descripció precisa de la 
prestació que executarà el 
subcontractista) 

Identificació del subcontractista 
que desenvoluparà la prestació  
 
(cal indicar, com a mínim, raó 
social, CIF, adreça postal, dades 
de contacte telefòniques, 
adreça electrònica i persona de 
contacte) 

% 
 de l’oferta econòmica del 
contractista que representa la 
prestació subcontractada 
 
(2 decimals; no s’han d’indicar 
imports en valor absolut en cap 
cas) 

  % 

  % 

  % 

  % 

  % 

                                                                                                       = 

% total de l’oferta econòmica 
que correspon a prestacions 
subcontractades  
 
(cal respectar el límit indicat en l’ 
APARTAT xx) 

 
 

% 

 
I, perquè consti i produeixi efecte en el marc del procediment de contractació de referència, signo 
aquesta declaració a [lloc], el [dia] de [mes] de [any]. Signatura 
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ANNEX 2.2 FORMULARI DE COMUNICACIÓ DE SUBCONTRACTACIONS (LOT NÚM. 2 INSTAL.LACIONS) 

 
 
Aquest formulari s’ha de lliurar en el SOBRE 1 
 
 Procediment de contractació: CONTRACTE RELATIU A [vegeu el títol indicat en l’APARTAT A] 
(EXPEDIENT [vegeu el número d’expedient indicat en l’APARTAT A]).  
 
Empresa: [nom de l’empresa] 
 
[El Sr. / la Sra.] [nom i cognoms], amb el DNI número [núm. del DNI], en representació de l’empresa 
[nom de l’empresa o «en representació pròpia» si s’escau], segons s’ha acreditat mitjançant la 
documentació que conté el sobre número 1,  
 
 

DECLARA 
 
 
Que a la seva oferta s’han previst les següents subcontractacions de prestacions parcials d’aquest 
contracte, les quals seran desenvolupades pels empresaris subcontractistes col·laboradors del licitador 
que s’esmenten a continuació:  
 
 

Prestació parcial subcontractada 
 
(descripció precisa de la 
prestació que executarà el 
subcontractista) 

Identificació del subcontractista 
que desenvoluparà la prestació  
 
(cal indicar, com a mínim, raó 
social, CIF, adreça postal, dades 
de contacte telefòniques, 
adreça electrònica i persona de 
contacte) 

% 
 de l’oferta econòmica del 
contractista que representa la 
prestació subcontractada 
 
(2 decimals; no s’han d’indicar 
imports en valor absolut en cap 
cas) 

  % 

  % 

  % 

  % 

  % 

                                                                                                       = 

% total de l’oferta econòmica 
que correspon a prestacions 
subcontractades  
 
(cal respectar el límit indicat en l’ 
APARTAT xx) 

 
 

% 

 
I, perquè consti i produeixi efecte en el marc del procediment de contractació de referència, signo 
aquesta declaració a [lloc], el [dia] de [mes] de [any]. Signatura 
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ANNEX 3 .1 - MODEL DE PROPOSTA ECONÒMICA (LOT NÚM. 1) OBRA CIVIL: 

  
El Sr. _____________________,  domiciliat a ______________, província de __________, carrer 
__________ núm. _____, i DNI núm. __________   ,en nom (propi) (o de l'empresa que 
representa)__________________, amb CIF núm. ____________,i domicili fiscal a ______________, 
carrer__________, núm. __________, coneixedor de les normes que regulen l'adjudicació del 
contracte del “ Projecte de neteja i manteniment de la pintura al Saló dels Miralls i l’escalinata”, es 
compromet a realitzar aquest servei, amb estricta acceptació de les normes que regulen aquest 
contracte i en les següents condicions: 
 
 
1.- TOTAL DE L’OFERTA                                                      (IVA EXCLÒS) 
 
Quedaran automàticament excloses del procediment de licitació les ofertes que presentin qualsevol 
valor superior al pressupost bàsic de licitació. 
 
Les baixes econòmiques que estiguin un 7% per sota de la mitjana de les ofertes pel TOTAL del 
contracte presentades seran considerades anormals o desproporcionades.  
 
El càlcul s’efectuarà de la següent manera: 
 

 Es calcularà la mitjana de les ofertes. Després aquest valor es multiplicarà per 0,07 i el valor 
resultant es sumarà al valor de la mitjana de les ofertes i aquest valor serà el valor límit. 
 

 Constituirà valor anormal o desproporcionat aquelles ofertes inferiors al valor límit. 
 
 
 
 
Lloc, data i firma de la persona declarant 
Segell del licitador 
 
  

€ 
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ANNEX 3 .2 - MODEL DE PROPOSTA ECONÒMICA (LOT NÚM.  2) INSTAL.LACIONS 

  
El Sr. _____________________,  domiciliat a ______________, província de __________, carrer 
__________ núm. _____, i DNI núm. __________   ,en nom (propi) (o de l'empresa que 
representa)__________________, amb CIF núm. ____________,i domicili fiscal a ______________, 
carrer__________, núm. __________, coneixedor de les normes que regulen l'adjudicació del 
contracte del “ Projecte de neteja i manteniment de la pintura al Saló dels Miralls i l’escalinata”, es 
compromet a realitzar aquest servei, amb estricta acceptació de les normes que regulen aquest 
contracte i en les següents condicions: 
 
 
1.- TOTAL DE L’OFERTA                                                       (IVA EXCLÒS) 
 
Quedaran automàticament excloses del procediment de licitació les ofertes que presentin qualsevol 
valor superior al pressupost bàsic de licitació. 
 
Les baixes econòmiques que estiguin un 7% per sota de la mitjana de les ofertes pel TOTAL del 
contracte presentades seran considerades anormals o desproporcionades.  
 
El càlcul s’efectuarà de la següent manera: 
 

 Es calcularà la mitjana de les ofertes. Després aquest valor es multiplicarà per 0,07 i el valor 
resultant es sumarà al valor de la mitjana de les ofertes i aquest valor serà el valor límit. 
 

 Constituirà valor anormal o desproporcionat aquelles ofertes inferiors al valor límit. 
 
 
 
 
Lloc, data i firma de la persona declarant 
Segell del licitador 
 
  

€ 
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ANNEX 4 - CRITERIS PER L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 

S’aplicarà als dos lots el mateix criteri d’adjudicació. 
 
Els sistema emprat per la valoració de les ofertes serà els següents: 
 

1. Valoració de les ofertes 
 

La valoració de les ofertes serà el que resulti d’aplicar la següent fórmula: 
 
  

𝑉𝑛 = (𝑁𝑚𝑖𝑛 𝑁) × 100⁄  
 
Vn = Valor indicador oferta 
Nmin = Oferta amb valor mínim 
N = Oferta de la qual es calcula l’indicador 
 
 
L’oferta seleccionada serà la que tingui l’indicador Vn més alt. 
 
Totes les ofertes han de tenir un valor superior a 0 €. 
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ANNEX 5. - DECLARACIÓ DE CONSTITUCIÓ D’UNA UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES 

 
(Declaració, si s’escau, sobre 1) 
 
 
El/la senyor/a _______________________, en representació de l’empresa 
________________________, i el/la senyor/a _______________________, en representació de 
l’empresa ________________________,........... 
 
 
DECLAREN 
 
a) La voluntat de constituir una Unió Temporal d’Empreses per a participar en a licitació del contracte 
de ............................ (expedient......), amb les empreses que es relacionen amb el següent percentatge 
de participació en l’execució del contracte: 
 
________________________________________ % 
________________________________________ % 
________________________________________ %  
 
b) Que designen com a representant de l’UTE en el procés licitador al/a la senyor/a 
________________________________________ 
 
 
 
 
I per a què consti, firmo aquesta declaració 
(lloc i data) 
Firma 
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ANNEX NÚM 6.-  PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

Dades de l'empresa: Raó Social, CIF, CNAE , telèfon, fax, persona de contacte, etc. 

Certificat de la Seguretat Social respecte a l'estat de corrent de pagament, o TC1’s. 

Còpia de pòlissa de responsabilitat civil i còpia de l'últim rebut. 

Certificat conformi l'empresa compta amb un MODEL ORGANITZATIU per al desenvolupament de 

la prevenció, de la seguretat i salut laboral dels seus treballadors. 

Avaluació de riscos i pla de mesures preventives dels treballs a realitzar en les instal·lacions 

de  Fundació del Gran Teatre del Liceu. 

Nom del responsable directe de realització dels treballs o serveis. 

Llistat de treballadors que realitzaran tasques en les instal·lacions de Fundació del Gran Teatre del 

Liceu. 

Justificant de lliurament als treballadors de la informació dels riscos del seu lloc de treball. 

Certificat conforme els treballadors que van a participar en els treballs a desenvolupar han rebut 

formació de prevenció específica per a aquest tipus de treball. 

Certificats mèdics segons el qual els treballadors que participin en els treballs són APTES per al 

seu lloc de treball i activitat a realitzar o renúncia (si procedeix). 

Registre de lliurament de EPIs als treballadors que participen en els treballs en les instal·lacions 

de  Fundació del Gran Teatre del Liceu. 

Documentació acreditativa del nomenament del recurs preventiu en cas d'operacions que ho 

requereixi (per exemple, treballs en altura). 

Llistat de subcontractes, amb persona de contacte, telèfon, fax o email (en el cas que l'empresa 

hagi subcontractat activitats). En aquest cas, acreditació que la subcontracta ha complert amb les 

seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals (avaluació, informació, formació, 

lliurament de EPIs i aptituds mèdiques) 
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ANNEX NÚM 7.-  DECLARACIÓ CORREU ELECTRÒNIC 

 
 
Dades personals 
 
Nom i cognoms____________________________________________________________ 
 
Càrrec (si s’actua en representació)____________________________________________ 
 
Empresa_________________________________________________________________ 
 
 
Declaro que, com a licitador del procediment ___________________________________ de 
(subministrament/Servei/obra per al qual es licita)  
 
 
Que accepto que totes les notificacions relacionades amb el procediment es facin arribar al 
correu: _______________________________ 
 
 
Així mateix declaro la plena operabilitat del mateix i el coneixement ple de la meva 
obligació de consultar-lo periòdicament dona els terminis de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 
 
 
Així mateix també declaro el ple coneixement  de que quan s’escaigui la publicitat dels 
tràmits  de la licitació es farà a través del perfil del contractant del Liceu i que també 
es la meva responsabilitat la consulta periòdica del mateix. 
 
 
 
Lloc i data 
 
 
 
 
Signatura 
 
 

 


